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‘Toen ik het boek had uitgelezen, ging ik terug
naar de eerste pagina en begon opnieuw.’
– The Guardian
Persoonlijke aanbeveling

Christine Dwyer Hickeys roman De laatste trein uit
Ligurië verscheen in 2019 bij Uitgeverij Marmer en
was dé aanrader van boekhandelaren: ‘prachtig’,
‘echt de moeite waard’, ‘niet weg te leggen’, ‘top boek’,
‘schitterend verhaal’, ‘lees het’.
Vraag nu ook een leesexemplaar aan van Het kille
oog van de hemel, pos-materiaal met persoonlijke
aanbeveling van de boekhandelaar maken we graag!
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literatuur Verschijnt oktober 2020

Episch, gedetailleerd
en doorspekt met zwarte humor

Christine Dwyer Hickey
Het kille oog van de hemel
Irish Novel of the Year
Diepgaande roman over doorsnee Dubliner

Farley is 75, gepensioneerd jurist, en woont in een buitenwijk van Dublin. Hij is lichamelijk zwak, maar scherp van
geest. Op een nacht wordt hij wakker en ontdekt dat hij
op de koude badkamervloer ligt, verlamd. Zijn gedachten
komen in de achteruit-versnelling en hij neemt ons met hem
mee het verleden in. Tien jaar geleden, twintig jaar geleden,
dertig jaar geleden, enzovoort. Farley herleeft zijn liefdes,
zijn verliezen en het verraad met de zwarte humor van een
echte Dubliner.
Naast het fraaie portret van de ups en downs in een ‘doorsnee’ mensenleven is Het kille oog van de hemel ook een
bitterzoete lofzang op de stad Dublin.

Over Het kille oog van de hemel:
‘Weemoedig, aangrijpend maar niet sentimenteel...
Farley is een fantastisch personage.’
– Irish Independent‘

‘De stijl van Dwyer Hickey lijkt op die van een
schilder die de details langzaam laag voor laag
opbouwt en zo een samengesteld beeld creëert.’
– Irish Times

Vertaler Jetty Huisman:
‘De opbouw van de plot in omgekeerde
chronologische volgorde werkt heel goed.
Doordat je het hele verhaal als het ware
in Farleys hoofd zit en door zijn ogen naar
de wereld kijkt, deel je aanvankelijk zijn
beperkte blik. Maar gaandeweg worden
oorsprongen en oorzaken onthuld, zowel van
belangrijke ontwikkelingen in Farleys leven
als in ogenschijnlijke details. Dat zorgt voor
een zeer spannende leeservaring, met veel
aha-momenten.’

Christine Dwyer Hickey is een Ierse
bestseller-auteur van romans en korte
verhalen. Ze heeft elf succesvolle
romans op haar naam staan, waarvoor ze meerdere prijzen ontving.
Recent won Dwyer Hickey The Walter
Scott Prize for Historical Fiction én
The I naugural Dalkey Award voor
The Narrow Land (2019). Eerder won
Dwyer Hickey met Het kille oog van de
hemel (The Cold Eye of Heaven) de Irish
Novel of the Year en was ze genomineerd voor de IMPAC 2013 award. Bij
Uitgeverij Marmer verscheen in 2019
haar roman De laatste trein uit Ligurië.

De laatste trein uit Ligurië
978 94 6068 418 0
€ 22,99

titel Het kille oog van de hemel auteur Christine Dwyer Hickey vertaling Jetty Huisman
uitvoering paperback met flappen formaat 140 x 215 pagina’s 224 isbn 978 94 6068 454 8
nur 302 prijs € 19,99 verschijnt 15 oktober 2020

6

Uitgeverij Marmer Najaar 2020

Najaar 2020 Uitgeverij Marmer

7

literatuur Verschijnt november 2020

literatuur Verschijnt november 2020

cadeautip kerst

cadeautip kerst

Diverse auteurs | Het groot kerstverhalenboek

Hans van den Pol | Langs het pad naar de tempel

Tommy Wieringa, Youp van ’t Hek, Ellen Deckwitz, Rob van
Essen en 30 andere schrijvers, dichters en cabaretiers
werkten mee aan Het groot kerstverhalenboek. Een unieke
uitgave met korte verhalen, columns, gedichten en r ecepten
over kerststress, de kerstgedachte en de kerstviering.
Prachtig geïllustreerd door Yoko Heiligers en Floor Rieder.

Een ooit gevierde zanger die nu aan lager wal is, gaat op de
laatste dag van het jaar naar een oude vlam die zijn huwelijk
kostte. Hij heeft haar 25 jaar niet gezien en zij heeft hem
uitgenodigd om oudjaarsavond bij haar in de Zweedse
hoofdstad te vieren. Naarmate de avond vordert, verbittert
de sfeer. Ze zetten de televisie aan en kijken naar een avondvullend concert, live vanuit Stockholm. Als zijn vroegere
liefde in slaap valt, besluit de zanger te vertrekken en hij
pakt zijn gitaar, een van de weinige relikwieën die hij nog van
vroeger heeft en altijd bij zich draagt. Hij overweegt naar zijn
zoon te gaan in de hoop wat van het vader-zoon gevoel terug
te brengen. Of naar het concert.

Van elk verkocht exemplaar ontvangt
de Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken twee euro.

De taxichauffeur die de artiest ophaalt is een Chileense
vluchteling. Een open jonge man die vrijmoedig van alles
vraagt en op een verrassende manier tegen het leven aan
kijkt. Daden kun je niet meer rechtzetten, wel hoe je er
ertegenaan kijkt.
Hoewel het verhaal fictie is, is deze novelle gebaseerd op het
leven van Cornelis Vreeswijk.

‘Kerstig, maar niet zoet.
Warme, kwalitatieve literatuur.’
– NRC Handelsblad

‘Veel grijnsmomenten, een tikje
feestelijkheid en echte hoogtepunten.’
– Leeuwarder Courant

‘Een prachtig boek, fraai geïllustreerd.
Wat wil je nog meer!’ – De Telegraaf

Herziene
uitgave

titel Het groot kerstverhalenboek auteur diverse auteurs illustraties Yoko Heiligers en Floor Rieder
uitvoering gebonden met leeslint formaat 140 x 215 pagina’s 320 isbn 978 94 6068 156 1 nur 301
prijs € 15,- verschijnt 5 november 2020
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Veel boekhandelaren
kennen Hans van den Pol
al als accountmanager van
Marmer. Wat de meeste niet
weten: Hans is ook auteur!
In 2015 verscheen De engel
en de adelaar, dat hij samen
schreef met Bettina Drion.
Met Langs het pad naar de
tempel zet Hans zich ook solo
op de literaire kaart.

De beiaardier slaat de maat van het spel
Hij laat de grote klok draaien
Misdienaar doet er zijn beste, jawel
Laat de wierook zwaaien
Langs het pad, dat naar de tempel toe voert
Groeien rozen, en de tortelduif koert
Achter omfloerste vanen
Roffelt de trom en de rouwstoet, ontroerd
Lost zich op in tranen
Couplet uit Epistel 81, Cornelis Vreeswijk

titel Langs het pad naar de tempel auteur Hans van den Pol uitvoering gebonden formaat 125 x 200 mm
pagina’s 128 isbn 978 94 6068 456 2 nur 301 prijs € 9,99 verschijnt 19 november 2020
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thriller Verschijnt september 2020

Voor de liefhebbers van
Henning Mankell en Stieg Larsson

Gunnar Staalesen
Zwarte schapen
Geheel herziene uitgave
Neemt je mee langs de hotspots van Bergen

Met slechts een paar foto’s als aanknopingspunt gaat privédetective Varg Veum op zoek naar de verdwenen zus van zijn
vriendin. Dat blijkt een gevaarlijke missie: Veum ontsnapt op
het nippertje aan de vuurdood en van de man die hem meer
kan vertellen over deze verdachte brand, wordt later alleen
het lijk teruggevonden.
Varg Veum, die intussen ook werkt aan de opdracht om
de verblijfsvergunning van een Zuid-Afrikaanse student te
verlengen, komt tijdens zijn zoektocht naar de verdwenen
vrouw voortdurend in contact met de zwarte schapen uit
onze maatschappij. Zijn sympathie voor deze underdogs
steekt hij niet onder stoelen of banken, wat niet door
iedereen gewaardeerd wordt…

Varg Veum is privédetective in het Noorse
Bergen. Hij heeft een groot rechtvaardigheids
gevoel, is opportunistisch en anti-autoritair.
Als Veum eenmaal aan een opdracht begint,
ontdekt hij vaak het ene lijk na het andere,
dit tot groot ongenoegen van de politie.

Gunnar Staalesen is een Noorse bestsellerauteur van tientallen thrillers.
Hij is vooral bekend geworden door
zijn boeken met privédetective Varg
Veum, een serie die ook in Nederland
en Vlaanderen op televisie is uitgezonden. Inmiddels heeft Staalesen
22 t hrillers met Varg Veum in de hoofdrol geschreven, waarvan er nu zes bij
Uitgeverij Marmer in het Nederlands
zijn verschenen. Zwarte schapen is de
derde thriller in de Nederlandse Varg
Veum-serie.

Over de Varg Veum-serie:
‘Eindelijk een waardig
opvolger van de Wallanderreeks.’ – Remco Houtepen,
boekhandel Venstra
‘Prima verhaal, fijn tempo en
genoeg slechteriken om het hele
boek mee zoet te zijn.’ ****
– VN Detective & thrillergids
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‘Een maatschappijkritische noir
met een flinke scheut aquavit.’
**** – Knack Focus
‘Varg Veum is het soort held
waar je onmiskenbaar van gaat
houden.’ – De Telegraaf

‘Staalesen heeft een vlijm
scherpe pen en Veums gevoel
voor humor is onweerstaanbaar.’
– Hebban.nl
‘Gunnar Staalesen kan zich
met privédetective Varg Veum
zeker meten met de grote
Scandinavische thrillerauteurs.’
– NBD Biblion
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789460 683862

305 / 331

978 94 6068 386 2
€ 6,-

978 94 6068 387 9
€ 17,99

978 94 6068 425 8
€ 6,-

978 94 6068 419 7
€ 19,99

978 94 6068 414 2
€ 19,99

titel Zwarte schapen auteur Gunnar Staalesen vertaling Annemarie Smit herziene vertaling Lucy Pijttersen
uitvoering paperback formaat 140 x 215 pagina’s 288 isbn 978 94 6068 388 6 nur 305, 331 prijs € 19,99
verschijnt 24 september 2020

Najaar 2020 Uitgeverij Marmer

11

Zomerthrillers
Minithrillers

Winterthrillers
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Het talent van Linda van Rijn is ongekend. Tien jaar
geleden schreef ze haar eerste vakantiethriller, en dat
was meteen een groot succes. De boeken die volgden
haalden vrijwel allemaal een Bestseller 60-notering,
sommige stonden zelfs zelfs wekenlang in de top 10.
Linda wordt geroemd om haar fijne schrijfstijl en
soepele pen. Spannend, met een vleugje feelgood,
heerlijk leesvoer voor op de bank, bij het zwembad
of op het strand. Met het kerstverhaal Familiediner
schrijft ze haar 25 e thriller. Een auteur waar we
met recht trots op zijn.
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thriller Verschijnt oktober 2020

Reis met journalist Emily mee naar
het Griekse Samos. Als je durft…

Linda van Rijn
Bloedkoraal
Haar 24e vakantiethriller
Gegarandeerde bestseller

Journalist Emily vertrekt naar Samos voor een reportage
over een gloednieuw resort. Maar die relaxte reis ver
andert in een nachtmerrie als een van haar collega’s bij
het duiken om het leven komt…
Als journalist Emily van Son wordt uitgenodigd voor een tiendaagse persreis naar het Griekse Samos, twijfelt ze geen moment. Er is een nieuw resort geopend, waar Antonie Torenaar,
de Nederlandse eigenaar en spiritueel coach, helende reizen
aanbiedt. Emily heeft daar niet veel mee, maar ze is wel
nieuwsgierig en bovendien zien de foto’s van de stranden en
de prachtige natuur er aantrekkelijk uit. Een kleine v akantie
kan ze wel gebruiken, nu ze de laatste tijd hard heeft gewerkt
als hoofdredacteur van een groot magazine voor vrouwen.
Zo hard, dat ze nog helemaal geen tijd heeft gehad haar
recente relatiebreuk te verwerken.

Eenmaal ter plekke blijkt de groep van de persreis een bont
gezelschap van journalisten en bloggers, sommigen helemaal
gericht op spiritualiteit, sommigen juist helemaal niet. Emily
kan het met iedereen goed vinden, al sluit ze al snel vriendschap met blogger Zara. Samen laten ze zich onderdompelen
in alles wat het resort te bieden heeft.
Maar dan maakt een gruwelijk duikongeval een einde aan de
relaxte vakantie. Plotseling staan het resort, de groep en de
hele persreis in het teken van het ongeluk, dat zelfs door de
politie wordt onderzocht. En nog voordat dat onderzoek iets
heeft opgeleverd, vindt er een tweede tragedie plaats. Emily
wil nu zo snel mogelijk naar huis, maar mag het resort niet
verlaten. Eerst moet duidelijk worden of het wel echt om
ongelukken gaat. En dat is ook de vraag die zich aan Emily
opdringt. Kan ze nog op tijd weg komen als ze het antwoord
ontdekt…

Linda van Rijn is na haar studie Literatuurwetenschappen in de reisbranche
gaan werken. Eerst in het buitenland
als reisleidster op diverse locaties en
later als manager bij een grote toeristische organisatie. Door het succes van
haar boeken is Linda inmiddels fulltime schrijfster. Sinds 2011 publiceert
ze minimaal twee vakantiethrillers per
jaar. Vrijwel al haar boeken hebben in
de Bestseller 60 gestaan, sommige
zelfs meerdere weken in de top 10.

Gratis leesexemplaren
en posters
SPANNENDE VAKANTIETHRILLER
SPEELT ZICH AF OP TEXEL

ZOMER HIT

‘Linda van Rijn heeft een fijne,
meeslepende schrijfstijl.’
- vrouwenthrillers.nl

Over de thrillers van Linda van Rijn:
‘Ibiza Club is een echte vrouwenthriller.
Het verhaal leest vlot en de plot is verrassend.’
– Vrouwenthrillers.nl
‘De ontknoping van Zomerhuis mag er zijn. Korte,
flitsende zinnen doen je als het ware meerennen
met Eva. Je voelt de adrenaline.’ – Hebban.nl
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‘Casa Ibiza sleurt je al vanaf pagina één mee in
het verhaal.’ – Chicklit.nl
‘Vive la France is een superspannende pageturner.
Een aanrader voor de vakantiekoffer.’
– Vrouwenthrillers.nl
titel Bloedkoraal auteur Linda van Rijn uitvoering paperback formaat 140 x 215 pagina’s 288
isbn 978 94 6068 461 6 nur 305 prijs € 15 verschijnt 6 oktober 2020
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thriller Verschijnt september 2020

thriller Verschijnt november
thriller
2020

voordeeleditie

cadeautip kerst

Linda van Rijn | Bestemming Bonaire

Linda van Rijn | Familiediner

Tijdens hun vakantie op een tropisch eiland maken Saar
en Niek al snel nieuwe vrienden. Maar dan doet Saar een
vreselijke ontdekking…

Als er één plek aan het kerstdiner leeg blijft, is het de vraag
welk familiegeheim hiermee te maken heeft. En komt het
antwoord nog op tijd voor de andere gezinsleden?

Saar en haar vriend Niek hebben een grote teleurstelling
te verwerken gekregen: hun vurige kinderwens zal onvervuld blijven. In een opwelling boeken ze een vakantie naar
Bonaire. Ze willen even eruit, weg van het Nederlandse
winterweer, bijkomen en elkaar weer vinden. Het Caribische
eiland met zijn prachtige stranden en altijd schijnende zon
lijkt daarvoor de perfecte plek. Als ze ook nog een Nederlands stel ontmoeten met wie het meteen klikt, hebben ze
een topvakantie.
Terwijl Saar en Niek genieten van de zon, is op Bonaire de
Nederlander Patrick Koelstra vermist geraakt. De politie
staat voor een raadsel: Patrick is na een strandfeest zomaar
van de aardbodem verdwenen. Door een ongelukkig toeval
kruist de zaak van de vermissing de vakantie van Saar en
Niek, die daarna een stuk minder onbezorgd is. Saar krijgt
de schrik van haar leven te verwerken en langzaamaan
ontvouwt zich een nachtmerrie waarin ze alle grip lijkt
kwijt te raken.

Het is kerstavond en familie Ter Steenge viert dat bij een
luxe restaurant. Vader Wim en moeder Anneke hebben,
na jaren waarin het kerstdiner traditioneel bij hen thuis
was, gekozen om de hele familie mee uit eten te nemen.
Op het oog zijn ze een gezin waar weinig aan de hand is,
tot de jongste zoon, Roemer van dertig, niet komt opdagen
bij het diner. Met zijn lege stoel pijnlijk zichtbaar aan tafel,
heeft ieder f amilielid zo z’n eigen, verontruste idee over de
reden van Roemers afwezigheid. Heeft het te maken met
de ontrouw van een van hen, of de mislukte geldtransactie
van een ander? Of is na al die jaren dan toch die ene leugen
aan het licht gekomen? Hoe langer Roemer weg blijft,
hoe meer de overige familieleden met de b
 eschuldigende
vinger naar e
 lkaar wijzen. Als dat maar niet voor meer
slachtoffers zorgt…

‘Bestemming Bonaire is een echte page
turner, perfect als vakantieliteratuur.’
– Chicklit.nl
‘Bestemming Bonaire is een leuke,
vlotte vakantiethriller met een aantal
verrassende plottwisten waardoor
het boek je in zijn greep houdt.’
– Thrillzone.nl

‘Bestemming Bonaire heeft een fijne,
onderhuidse spanning en Van Rijn
weet alles beeldend te beschrijven.’
– Vrouwenthrillers.nl

Nu voor
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Familiediner is de 25e thriller
van Linda van Rijn! Dat vieren
we met een luxe gebonden
editie, feestelijk uitgevoerd
in kerstsfeer. Niet alleen
voor haar vaste fans een
fantastisch cadeau voor
de feestdagen.

€ 6,-

titel Bestemming Bonaire auteur Linda van Rijn uitvoering paperback formaat 135 x 210 pagina’s 224
isbn 978 94 6068 458 6 nur 305 prijs € 6 verschijnt 24 september 2020
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jubileum

titel Familiediner auteur Linda van Rijn uitvoering gebonden
formaat 125 x 200 pagina’s 160 isbn 978 94 6068 457 9 nur 305
prijs € 10,- verschijnt 26 november 2020
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jeugd Verschijnt september 2020

jeugd Verschijnt september 2020

uitgestelde titel

uitgestelde titel

Yoko Heiligers | Dokter Diertje en de luizige leeuw

Tim Gladdines | Koning Valentijn

Dokter Diertje helpt alle zieke dieren in het grote bos, en
daarbuiten. In dit derde deel in de Dokter Diertje-serie wordt
de dierendokter naar de dierentuin geroepen. Daar is een
leeuw met ontzettende jeuk op zijn hoofd, een olifant met
een gebroken slagtand en een krokodil met vreselijke buikpijn. Gelukkig zijn de aapjes er die dokter Diertje helpen om
iedereen weer beter te maken.

In deze literaire jeugdroman vertelt Tim Gladdines
met humor over de zoektocht naar eigen identiteit,
over seksuele geaardheid en welke impact dat kan
hebben als je tiener bent.
Benjamin zit in de brugklas. Hij is sociaal niet zo handig en
heeft geen vrienden. Zijn broer Valentijn daarentegen komt
elke dag thuis met enthousiaste verhalen over hoe geweldig
zijn vrienden zijn en wat voor te gekke dingen hij steeds
beleeft.
Met andere woorden: Benjamin vindt zijn leven niet leuk.
Hij wil net zo populair worden als Valentijn en om dat voor
elkaar te krijgen kopieert hij hem in alles: Benjamin is
daar waar Valentijn is, Benjamin doet wat Valentijn doet,
Benjamin zegt wat Valentijn zegt.
Wat Benjamin niet weet is dat Valentijn ook worstelt met
het leven, zij het op een heel andere manier. Wanneer
Benjamin het geheim van Valentijns homoseksuele ge
voelens ontdekt is dat allesbepalend voor hun relatie.

‘Elke tekening zou je zo aan de muur
willen hebben.’ – de stentor
‘De prentenboeken met Dokter Diertje
zijn echt mooie voorleesboeken.’
– Hebban.nl

Over Hoe het kwam dat ik Emma een
blauw oog sloeg:

Yoko Heiligers

‘Goedemorgen en beterschap!
Wie is er aan de beurt, waar doet het pijn?’
Het is druk in de praktijk van Dokter Diertje.
Merel is zijn stem kwijt, Pissebed stinkt heel erg
en o jee, daar komt Hert hinkend aan.
Kan Dokter Diertje de dieren van
het Grote Bos helpen?

‘Een prachtig en origineel verhaal over
de ingewikkelde vriendschap tussen
Emma en Jasper, die alle twee “een
beetje anders” zijn. Je gaat van deze
twee bijzondere kinderen houden.’
– Jacques Vriens

& het
hinkende hert

& het hinkende hert

9 789460 684067

NUR 273

‘Het fijngevoelig geschreven verhaal,
dat een beroep doet op de verbeelding,
laat zien hoe je je staande kunt houden
als iemand iets anders wil dan jij.’
– NBD BIBLION

Yoko Heiligers

www.uitgeverijmarmer.nl

HEILIGERS_DokterDiertje_Hert_WT_03.indd 1

17-08-18 15:34

Dokter Diertje
& het hinkende hert
978 94 6068 406 7
€ 15,99

Dokter Diertje
& de zielige zwijntjes
978 94 6068 407 4
€ 15,99

Hoe het kwam dat ik Emma
een blauw oog sloeg
978 94 6068 394 7
€ 15,99

Aangepast
formaat
en prijs

titel Dokter Diertje en de luizige leeuw auteur Yoko Heiligers uitvoering gebonden formaat 210 x 280 mm
pagina’s 32 isbn 978 94 6068 445 6 nur 273 prijs € 15,99 verschijnt 10 september 2020
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titel Koning Valentijn auteur Tim Gladdines uitvoering gebonden formaat 140 x 215 mm pagina’s 224
isbn 978 94 6068 444 9 nur 283 prijs € 15,99 verschijnt 3 september 2020
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jeugd

jeugd

kinderboekenweek 2020 getipt in de grootoudergids

kinderboekenweek 2020 thema geschiedenis

Clinty Thuijls | Opilopi

Annette Verspoor | De wens in het water

Elk weekend gaat Sjef logeren bij zijn opa Opilopi.
Ze vervelen zich geen moment. Ze snoeien de planten,
plukken bramen en gaan een stuk fietsen. Of ze maken
jam, repareren dingen in huis en timmeren vogelhuisjes.
Ze praten ook graag over poep, wormen en snot.
Van opa mag altijd net een beetje meer dan van mama.
Samen halen ze geintjes uit en lachen ze iets te hard om
elkaars moppen.

Aisha, Zomer, Jur en Storm vinden in het bos een dagboek
uit 1944-45. Het is geschreven door de 11-jarige Karel. Ze
lezen hoe Karel vrienden wordt met Simon, die zich tijdens
de oorlog in een boomhut in het bos schuilhoudt. Plotseling
houdt het dagboek op. Maar hoe gaat het verder met Karel?
En Simon, is hij opgepakt door de Duitsers?
Als de vier op zoek gaan naar de boomhut, ontmoeten ze
een oude man. Hij kent het verhaal van Karel en wil de
kinderen er alles over vertellen.

‘Annie M.G. Schmidt wist hoe ze
onbeschaamd háár tijd kon beschrijven
en Clinty Thuijls doet dat met de onze.’
– Aart Staartjes

‘Ik ben heel enthousiast over het boek.
Het leest makkelijk weg, je bent ont
zettend nieuwsgierig naar de afloop.
En het is leerzaam. De kinderen in mijn
klas vroegen steeds wanneer ik weer
ging voorlezen.’ – Maroesja Boersma,
leerkracht groep 8 Aloysiusschool

‘Kinderen laten lachen is een moeilijk vak.
Maar Clinty krijgt het met dit boek voor
elkaar. Daar ben ik best jaloers op.’
– Jochem Myjer

‘Het is een spannend en tegelijk ook een
heel ontroerend boek dat de Tweede
Wereldoorlog op bijzondere wijze door de
ogen van kinderen laat zien.’ – Ineke van
Nispen, Boekhandel Van Kemenade
& Hollaers

‘Is er een nieuwe Annie M.G. Schmidt
opgestaan? (…) De humor en de soepele
pen van Thuijls maken Opilopi tot een
ware voorleessensatie.’
– De Telegraaf

‘Leer door het dagboek van Karel
de Tweede Wereldoorlog kennen.
Spannend, leuk en leerzaam!
Aanrader voor 10-12 jaar.’
– Hans Loeve, Boekhandel Riemer

978 94 6068 371 8
€ 9,99

Clinty leest voor, www.uitgeverijmarmer.nl/boektrailers

titel Opilopi auteur Clinty Thuijls isbn 978 94 6068 356 5 prijs € 9,99 verschijnt reeds verschenen
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titel De wens in het water auteur Annette Verspoor isbn 978 94 6068 449 4 prijs € 12,99
verschijnt reeds verschenen
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Enthousiaste boekhandelaren!

Als het kan, komt uitgeverij Marmer
graag bij de boekhandel op bezoek.
Met een taart – bij verkoop van meer
dan 200 exemplaren van een titel –,
met een leesexemplaar, of gewoon
om de aanbieding door te spreken.

Amber Martensen, boekhandel Thomas, tipt In de donkere nacht in een promofilmpje

‘Leer door het dagboek van Karel de
Tweede Wereldoorlog kennen. Spannend,
leuk en leerzaam! Aanrader voor 10-12 jaar.’
- Boekhandel Riemer

‘Deze mooi geschreven roman geeft een
realistisch beeld van Rotterdam
van de late jaren dertig.’
Mark Snoek, The Read Shop Barendrecht

‘Het vooroorlogse
Rotterdam komt
tot leven in dit mooi
geschreven verhaal.’
– hubert van belois, Boekhandel Donner

www.uitgeverijmarmer.nl

MA-Banier-NuIkJeNooitMeerZie-DEF.indd 1

17-04-20 16:38

Wil je ook POS-materiaal bestellen? Neem dan contact op met Just Houben
via verkoop@uitgeverijmarmer.nl
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Uitgeven Met toegevoegde waarde
Uitgeverij Marmer is een publieksuitgeverij voor
literatuur, poëzie, thrillers, non-fictie, kinderboeken
en cross-overliteratuur. De uitgeverij brengt vooral
Nederlandstalige auteurs, onder wie bekende
bestsellerauteurs en talentvolle debutanten.
Kenmerkend voor de uitgeefprojecten en de auteurs
is de grote kwaliteit van de uitgaven, de heldere
positionering en doordachte marketingcampagnes.
Hiermee onderscheidt Uitgeverij Marmer zich van
andere uitgeverijen.

de Mooiste Boeken zijn van MarMer

Marc van Gisbergen

Karin Dienaar

Hans van den Pol

Just Houben

Uitgever

Uitgever

Accountmanager

Verkoop binnendienst,
(online) marketing
en publiciteit

uitgeverij marmer
Postadres:
De Botter 1
3742 ga Baarn

vertegenwoordiging
Hans van den Pol
hans@uitgeverijmarmer.nl
+31 (0)6 20 24 67 30

Bezoekadres:
Stationsplein 62
3743 km Baarn
+31 (0)6 49 88 14 29

VERKOOP BINNENDIENST
Voor bestellingen
en promotiemateriaal:
Just Houben
verkoop@uitgeverijmarmer.nl

info@uitgeverijmarmer.nl
www.uitgeverijmarmer.nl

vertegenwoordiging in belgië
(vlaanderen)
Elkedag Boeken
Jodenstraat 16
B-2000 Antwerpen
+32 (0)3 345 60 40
info@elkedagboeken.be
De in deze brochure vermelde prijzen,
aantallen pagina’s en verschijningsdata
kunnen in uitzonderingsgevallen
worden gewijzigd.

